
Fortolkning av paragraf 10.10 siste ledd 

 

Paragraf 10.10 siste ledd: 

«Landsleder, 1. og 2. nestleder kan i funksjonstiden ikke inneha andre verv i organisasjonen. 

Sentralstyremedlemmer kan i funksjonstiden ikke inneha lederverv på fylkesnivå i organisasjonen» 

 

Fortolkning: 

Valgte medlemmer av sentralstyret er ofte rekruttert fra styrene i fylkes- og lokallag. 

 

Med leder på fylkesnivå i siste setning i paragrafen menes her fylkesleder. 

 

Dersom landsleder, 1. eller 2. nestleder har verv i fylkesstyret når de blir valgt inn i sentralstyret på 

landsmøtet, må disse kunne bistå/hjelpe til i en overgangsperiode fram til 31.12 i det inneværende 

år. 

 

Begrunnelse: 

Behov for en smidig overgangsordning for det sittende fylkesstyret. 

Det nye sentralstyret kommer vanligvis ikke i full virksomhet før på nyåret. 

 

Oslo, 21/5 2019 

Desisjonskomiteen 

Gunnar Helle    Geirr Abelsen    Turid Bakken    Helga Skåden    Jørund Schwach 

 (sign)                (sign)                  (sign)                 (sign)                   (sign) 





FORTOLKNINGER FRA DESISJONSKOMITÉEN 
________________________________________________________________________________ 

FORTOLKNING AV VEDTEKTER 

                                                                                                                                                                       

BERØRTE VEDTEKTER                                                                                                                                                

§ 25.3 Årsmøtet skal, sammen med saksliste og orientering om tidsfrister, gjøres kjent for alle lagets 

medlemmer senest fire uker før årsmøtet finner sted. 

Regnskap og årsberetning for lokallaget samt valgkomitéens innstilling, skal gjøres tilgjengelig for 

alle lagets medlemmer minimum to uker før årsmøtet. 

SAK                                                                                                                                                                       

Lokallagene har ulike måter å bekjentgjøre sine årsmøter. Målet er å nå frem til alle lokallagets 

medlemmer. 

                                                                                                                                                                   

FORTOLKNING:  

Første ledd:                                                                                                                                    

Desisjonskomitéen har konkludert med at det som er nødvendig å fortolke, er gjeldende formulering 

«gjøres kjent for». Vi har undersøkt ulike kilder og etter en samlet vurdering kommet frem til at ved 

denne formuleringen åpnes det opp for at det enkelte lokallag kan gjøre sine selvstendige 

vurderinger for hvordan dette best kan gjøres.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Det kan løses ved brev eller mail til medlemmene, bekjentgjøring på lokallagets side på Mental Helse 

eller andre ulike medier, annonse i dags- eller lokalpresse, eller årsmøtet kan gjøres kjent på annen 

måte.   

Annet ledd:                                                                                                                                                                  

I annet ledd er gjeldende formulering som er gjenstand for fortolkning «gjøres tilgjengelig for». Igjen 

vurderer vi det dithen at er det opp til det enkelte lokallag hvordan dette praktisk best kan gjøres. 

  

KONSEKVENSANALYSE                                                                                                                           

Landsmøtet har ved å løsne på formkravene åpnet opp for at enhver måte det enkelte lokallag velger 

å gjøre årsmøtet kjent på vil bli godkjent.  Dette gjelder også måten regnskap, årsberetning og 

valgkomiteens innstilling gjøres tilgjengelig for alle lokallagets medlemmer. Det er ene og alene 

basert på lokallagets egen vurdering hvordan dette skal gjøres. Paragrafens øvrige tekst er helt klar 

og er derfor ikke gjenstand for fortolkning. Fortolkningen skaper presedens til § 18.3 som har 

tilsvarende ordlyd.                                                                                                                                                                             

 

BEGRUNNELSE FOR FORTOLKNING                                                                                                 

Problemstillingen er løftet frem av sentralstyret.  

 

Desisjonskomitéen 30.09.2017. 

 

Gunnar Helle, leder           Helga Skåden         Turid Bakken         Jørund Schwach         Liv Jakobsen                                   

Sign.                                     Sign.                         Sign.                        Sign.                             Sign.  
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